Rijbewijskeuringen
Een rijbewijskeuring bij Stichting MediPartners
Sinds 1 Jan 2014 moeten automobilisten B/BE en motorrijders vanaf 75 jaar voor hun
rijbewijs een medische keuring ondergaan. Voor vrachtwagen chauffeurs is er een andere
regeling. Voor informatie omtrent deze regelingen kijkt u op www.rijksoverheid.nl
Stichting MediPartners doet ook keuringen voor uw bus of taxi rijbewijs.
Stichting MediPartners Nederland (MPN) is een netwerk van officieel geregistreerde en
gecertificeerde keuringsartsen, verspreid over diverse locaties in Nederland. Hier voeren de
artsen goedkope rijbewijskeuringen uit. Waarom zo goedkoop? MPN werkt uitsluitend met
vrijwilligers(sters). Het hoofddoel van MPN is dat wij de inkomens gebruiken om ouderen die
therapie nodig hebben voor hun chronische aandoening (zoals REUMA en Parkinson) en deze
therapie niet of nauwelijks vergoed krijgen van hun zorgkostenverzekeraar, toch kunnen laten
revalideren.
Alle keuringen en therapieën worden gedaan door vakkundig en hoog opgeleid Para, Peri -en
medisch personeel.

Wat moet u meebrengen naar de keuring?
*Gezondheidsverklaring (invullen) met enveloppe. Deze kunt u downloaden
via www.mijncbr.nl De eigen verklaring is in sommige gevallen verkrijgbaar bij het
gemeentehuis. Neem hiervoor contact op met uw eigen gemeente.
*Recente medicijnlijst (verkrijgbaar bij uw apotheek)
*Klein beetje urine (containertje bij de apotheek verkrijgbaar)
*Uw bril, als u een bril draagt bij het autorijden.
*Uw rijbewijs.
*Contant geld voor de betaling van de keuring. Pinnen kan ook! Bij sommige
zorgverzekeraars kunt u het bedrag terug krijgen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de
mogelijkheden.
*Medische zaken die van belang kunnen zijn bij uw keuring.

Kosten
Voor een rijbewijskeuring moet u zelf betalen. Bij sommige zorgverzekeraars kunt u de
kosten van uw keuring terugvragen. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.
Stichting MediPartners Nederland is de goedkoopste in rijbewijskeuringen!
Rijbewijs B/BE
25.00 euro
Voor leden ouderenbond en diabetisch vereniging

20.00 euro

Voor vrachtwagenkeuring
Voor leden ouderenbond en diabetisch vereniging

37.50 euro
32.50 euro

Onze locaties
Rijnsburg (hoofdkantoor)
Noordwijk
Nieuw Vennep
Alphen a/d Rijn
Culemborg

Hoe maakt u een afspraak?
Bel naar 071-5728434. U krijgt dan ons afsprakenbureau aan de telefoon. Zij plannen samen
met u een afspraak op de locatie van uw wens. Meestal kan dat al de volgende werkdag of in
de zelfde week dat u belt!

